
 

 
 
   1 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

Zápis z veřejného projednání SCLLD MAS Bobrava, z. s. 

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Střelice 

Datum a čas konání:  14. 9. 2015 v 16:00 

1) Veřejné projednání bylo zahájeno předsedkyní Bc. Helenou Kadlečíkovou, která přítomné přivítala a 

poděkovala Obecnímu úřadu Střelice za umožnění veřejného projednání SCLLD v jejich zasedací 

místnosti. 

 

2) Dále se slova ujal Mgr. Jiří Hrubý, který shrnul účel setkání, představil MAS Bobrava, vysvětlil význam 

tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 –2020 a seznámil hosty s programem 

setkání. 

3) Zabýval se činností MAS, základními cíli MAS a strategií komunitně vedeného místního rozvoje. 

4) Následně byl dán prostor účastníkům pro diskusi o největších nedostatcích na území. 
 
5) Mgr. Hrubý představil identifikované nejdůležitější silné a slabé stránkách v daných oblastech. Poté 

byl dán prostor účastníkům k diskusi o prioritách v oblasti infrastruktury a dopravy, kde se nejvíce 

diskutovalo okolo tématu budování cyklostezek a cyklotras, opravy nevyhovujících povrchů vozovek a 

také neodpovídající dopravou žáků do škol. Poté se diskutovalo o oblasti podnikání na venkově a 

zaměstnanost, ve které bylo zmíněno budování průmyslových zón a Mgr. Hrubý hovořil o podporách v 

oblasti zemědělských i nezemědělských činností. Další oblastní bylo životní prostředí a cestovní ruch. 

Zde se navrhovaly možné změny v přírodním parku Bobrava. Dále se diskutovalo o oblasti občanské 

společnosti a spolkový život, přičemž se účastníci shodli, že v obcích chybí vlastní kroje a v některých 

obcích i prostory pro kulturní akce. Nakonec se projednávala oblast vzdělávání a výchovy. Nejvíce se 

účastníci zabývali volnočasovými aktivitami pro děti, elektronickými pomůckami ve školách, digitalizací 

a také nedostatečnými kapacitami školních zařízení. 

6) Účastníkům byly rozdány záznamové listy se seznamem podporovaných projektů. Hosté měli 

možnost se zeptat na případné nejasnosti a informace o projektech. 

7) Následoval prostor na volnou diskusi a pro další návrhy a připomínky. Účastníci se zabývali možností 

opravy křížků u polních cest. 

8) Nakonec byly účastníci informováni o možnostech zapojení do místního partnerství.   

9) Mgr. Hrubý poděkoval za pozornost, s účastníky se rozloučil a ukončil veřejné projednání. 

10) Po oficiálním ukončení probíhaly ještě diskuze mezi některými účastníky a individuální konzultace 

s Mgr. Hrubým.  

Jednání bylo ukončeno v 18:00. 


